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Vážení čtenáři,
předkládáme vám Výroční zprávu Střediska pro ranou
péči Plzeň, o.p.s., za rok 2014. Najdete zde přehled
poskytovaných služeb, aktivit a financování organizace.
Loňský rok byl pro nás rokem zkvalitňování služby,
vzdělávání a změn v personálním obsazení. V červnu
jsme navýšili kapacitu z 55 na 65 klientských rodin, tak
aby odpovídala poptávce.
V rámci zkvalitňování služeb nadále úzce spolupracujeme se Střediskem pro ranou péči Liberec, o.p.s.
a Ranou péčí Eda, o.p.s., a podílíme se na vydávání
časopisu Raná péče. Středisko je také aktivním členem
Asociace pracovníků v rané péči, která nám v roce
2014 opakovaně udělila Garanci kvality.
V průběhu celého roku jsme se věnovali informování
veřejnosti a odborníků o rané péči, poslání a cílech
této služby. Poradci se účastnili odborných vzdělávacích
kurzů, stáží a kazuistických seminářů. Podařilo se nám
zajistit dostatek financí a poskytovat služby rané péče
ve standardní kvalitě všem, kteří je potřebovali.
Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům střediska
za jejich kvalitní práci a nasazení v průběhu celého
roku, všem externím pracovníkům, spolupracujícím
odborníkům, kterých si velice vážíme a všem donátorům
a příznivcům, bez kterých bychom nemohli služby
poskytovat.
Mgr. Miroslava Bartošová
ředitelka střediska

Tomanova 5
301 00 Plzeň
Tel./Fax:
Mobil:
E-mail:
Web:
Číslo účtu:

377 420 035
724 400 812
plzen@ranapece.eu
www.ranapece.eu/plzen
240 903 241/0300 ČSOB
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Základní údaje

Poslání a cíle

Název:
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.

Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodi
nám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným
postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku.
Stavíme na vlastních silách a schopnostech každého
člena rodiny. Snažíme se umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném
prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo
plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání.

Právní forma:
obecně prospěšná společnost
Správní rada:
Mgr. Petra Mžourková
PaedDr. Alexandra Bečvářová
Mgr. Martina Herynková
Dozorčí rada:
Mgr. Ivana Palánová
PaedDr. Jana Vachulová
Daniela Pinlová Hlaváčková
Ředitel:
Mgr. Miroslava Bartošová
Zaměstnanci:
Bartošová Miroslava
Fleková Zuzana
Hrabovská Tereza
Kolínková Michaela
Kravcová Jitka
Silovská Kateřina

Cíle:

Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče.
Rodina je o službách včas informována.
Rodina získá veškeré dostupné informace:
• o metodách, pomůckách a postupech
			
práce s dítětem, které má postižení nebo
				 jehož vývoj je ohrožen;
• o svých právech a nárocích (dávky
				 a výhody sociálního zabezpečení, získávání
				 rehabilitačních a zdravotních pomůcek);
• o dalších službách a zařízeních (respitní
				péče, předškolní zařízení, speciálně
				 pedagogická centra atd.);
• o kontaktech na odborníky.
•
•
•

Odborní spolupracovníci:
Mgr. Zuzana Pecháčková
Krista Hemzáčková
PaedDr. Markéta Skalická

• Rodiče umí používat vhodné metody podpory
		 svého dítěte.
• Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje
		 svých schopností a dovedností.
• Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování
		 o možnostech a budoucnosti své a svého
		 dítěte a způsobech péče o ně.

Další spolupracovníci:
Ing. Petr Štaif
Libuše Hovorková

Působnost:
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj

Zpracování účetnictví:
Ing. Zuzana Havlová – H-Consulting

Kapacita:
65 rodin
42 rodin v Plzeňském kraji
23 rodin v Karlovarském kraji

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. je členem
Asociace pracovníků v rané péči a držitelem Garance
kvality APRP.
www.aprp.cz

Cílová skupina:
Rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným
postižením od narození do 7 let.
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Poskytované služby
Terénní konzultace
Terénní služby tvoří převážnou část poskytovaných
služeb. Poradce rané péče poskytuje pravidelné
konzultace 1x za 1-3 měsíce v domácím prostředí,
vždy po předchozí domluvě. Zaměřuje se na zjišťování
aktuálních potřeb rodiny, rodičům poskytuje odborné
poradenství, náměty na činnosti pro rozvoj a stimulaci
dítěte, doporučuje vhodné metody a postupy s využitím
vhodných pomůcek. Při konzultacích jsou využívány
speciální pomůcky a hračky, které si mohou rodiče
zapůjčit a do další konzultace s nimi se svým dítětem
dle instruktáže poradce „pracovat“.
Poradce poskytuje rodině i písemné a telefonické
konzultace a v případě zájmu rodiny může poradce
poskytnout společnou konzultaci např. v předškolním
zařízení, u lékaře nebo jiných odborníků.
Cílem služby je, aby péče o rodinu byla komplexní
a rodina mohla žít co nejběžnějším způsobem života.
Konzultace ve středisku
Konzultace probíhají v prostorách střediska za přítom
nosti odborného pracovníka.
Vstupní jednání se žadatelem o službu – cílem je posouzení potřeb, očekávání a cílů rodiny a posouzení
celkového vývoje dítěte a jeho zrakových funkcí.
Konzultace s poradcem, např. ukázka a vyzkoušení
rehabilitačních pomůcek, brýlových obrub.
Konzultace k rozvoji zrakového vnímání dítěte – v rámci těchto konzultací probíhá přímá práce s dítětem,
jako stimulace zraku a zrakový trénink, rodiče mohou
konzultovat s instruktorem stimulace zraku aktuální
úroveň zrakového vnímání jejich dítěte.
Posouzení zrakových funkcí – probíhá v případě žádosti
rodičů 1x za 2 roky a při ukončování služby, posouzení
realizuje instruktor stimulace zraku formou hry
s využitím speciálních standardizovaných testů.

Semináře pro rodiče
Semináře pro rodiče se konají zpravidla 2x ročně.
Rodiče si vybírají témata, která by je ve vztahu k péči
a výchově dítěte s postižením zajímala. Středisko
vyhledává odborníky na danou problematiku, kteří mohou v rámci odborných seminářů nejlépe zodpovědět
jejich otázky.
Setkávání rodin
Středisko pořádá zpravidla 1x ročně setkání rodin.
Na setkání jsou zvané současné i bývalé klientské rodi
ny. Součástí setkání je i doprovodný program.
Časopis raná péče
Časopis vychází 2x do roka ve spolupráci se Střediskem
pro ranou péči Liberec, o.p.s. a Ranou péčí Eda, o.p.s.
Obsahem časopisu jsou odborné články, aktuality
ze středisek, zkušenosti klientských rodin, náměty
na pomůcky, knihy a rozhovory s odborníky. Články
do časopisu přispívají jak poradkyně a další spolupracovníci středisek, tak i klientské rodiny. Tématy časopisu
v roce 2014 byly „Čas pro sebe – čas pro druhé“
a „Tatínkové a mužský pohled“.

Další služby
Půjčování speciálních pomůcek, hraček a literatury.
Odborné instruktáže pracovníků vzdělávacích zařízení, do kterých dochází dítě z klientské rodiny.
Základní sociálně-právní poradenství.

Přehled činností střediska 2014
Kraj

Plzeňský
kraj

Karlovarský
kraj

celkem

počet klientů

52

15

67

rodiny s dětmi s kombinovaným postižením

27

10

37

rodiny s dětmi se zrakovým postižením

27

5

32

jednání se zájemcem o službu

14

5

19

7

4

11

zahájení služeb
ukončení služeb
celkem terénní konzultace
celkem konzultace ve středisku

8

1

9

244

72

316

33

4

37

písemné a mailové kontakty

378

130

508

telefonické kontakty

220

40

260

půjčeno hraček, pomůcek, knih

570

172

742
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Novinky 2014
Nové vybavení místnosti pro konzultace k rozvoji zrakového vnímání
Během roku 2014 se nám podařilo vybavit novou
„vyšetřovací“ místnost, kterou využívají klientské rodi
ny ke konzultacím k rozvoji zrakového vnímání. Probíhá
zde přímá práce s dítětem, zrakový trénink a stimulace
zraku. Rodiče zde konzultují aktuální úroveň zrakového
vnímání jejich dítěte. Zároveň zde probíhají posouzení
zrakových funkcí v rámci vstupního jednání se zájemci
o službu.
Během těchto konzultací využíváme různé speciální
pomůcky a testy. Pro kvalitní a přesné vyšetření zrakových funkcí u dětí se zrakovým a kombinovaným
postižením v raném věku je nezbytné mít dostatek
pomůcek a standardizovaných testů.
Díky našim sponzorům se nám podařilo zkvalitnit
zázemí pro vyšetřování.
Nadace Leontinka podpořila projekt „Díváme se
společně III“ částkou 50 000 Kč, kterou jsme využili na

nákup speciálních testů ke zjištění binokulárního vidění
u dětí v raném věku – TNO test a Lang-test I. a dalších
pomůcek potřebných ke zjištění zrakových funkcí u dětí
v raném věku – multifunkční a didaktické hračky.
Příspěvek Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové ve
výši 21 296 Kč jsme využili na nákup úložné skříně,
kam ukládáme všechny speciální testy a pomůcky nutné k vyšetřování zrakových funkcí.
V neposlední řadě jsme díky části příspěvku Nadačního
fondu Českého rozhlasu – sbírka Světluška z projektu
„Přijedeme až k Vám VI“ zajistili kvalitní zatemnění
místnosti, které je důležité při práci se světelnými
pomůckami v rámci stimulace zraku u dětí s těžkým
zrakovým postižením.
Děkujeme sponzorům
za dlouhodobou podporu.
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Události roku 2014
22. 3.

Přednáška o rané péči
na XXVI. Plzeňských pediatrických dnech.

13. 6.

Prezentace služeb rané péče v rámci
Dne pro sociální služby v Chodově.

29. 3.

Seminář pro rodiče na téma Oční diagnózy
v dětském věku s MUDr. Annou Topinkovou.

23. 6.

10. 4.

Přednáška o rané péči v rámci setkání lékařů
pořádaného Městským úřadem v Sušici.

Prezentace služeb rané péče
v rámci Odpoledne pro sociální služby 			
v Sokolově.

23. 4.

Přednáška o rané péči při přednášce
MUDr. Miroslava Černého
„Neurologická problematika v dětském věku“
určené pediatrům v Karlových Varech.

7. 6.

Letní setkání současných i bývalých
klientských rodin s prezentací speciálních
rehabilitačních pomůcek firem Otto Bock
a R82.

13. 10. Přednáška o rané péči na mezioborové
konferenci „Kdy(ž) je třeba prevence“
v Domažlicích.
25. 11. Den otevřených dveří s milou účastí
zástupkyň z Lions Clubu Plzeň Bohemia,
které pro zájemce zajistily vyšetření zraku 		
přístrojem Plusoptix.
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Hodnocení služby
Hodnocení služby, tedy zpětná vazba od klientských
rodin, je důležitou součástí naší služby. Rozhovorům
s klientskými rodinami se věnujeme každoročně a jejich
pomocí se snažíme zjistit, zda jsou se službou spokojeni.
Zjišťujeme, zda jsou naplňovány potřeby, očekávání
a cíle rodiny, co jim služba přináší a jaký má dopad
na rodinu. Zároveň má rodina možnost vyjadřovat své
připomínky a podněty ke zlepšení kvality poskytování
služby.
V každé rodině se takový rozhovor uskutečňuje jednou
za 2-3 roky. Ročně těchto rozhovorů přímo v rodinách
proběhne cca 16, část z nich jsou rozhovory v průběhu
služby a část při ukončení služby.
Z rozhovorů, které proběhly v roce 2014, vyplývá,
že je pro rodinu nejdůležitější mít dostatek informací
a porozumět postižení dítěte, aby se s touto situací
naučili žít.

Rodiče se shodují, že jsou se službou spokojeni a plní
jejich očekávání, oceňují, že jezdíme k nim domů „… že
jezdíte domů, dítě je doma“, „že jezdíte za námi, že mi
někdo řekne, rady“, „…komplexnost, pro všechny,
nejen pro dítě“, „zkušenosti, využití správných pomůcek
k rozvíjení dítěte“. Dále rodiče oceňují změny v rodině
díky využívání služeb rané péče „…hlavně ze začátku,
člověk nevěděl, co bude, psychická podpora“, „tatínek
si s ním hraje“, „když jsem spokojená já, je spokojený
i on (syn)“.
Konzultace v rodinách probíhají nejčastěji v rozmezí
2 měsíců a délka konzultace je cca 2 hodiny. Na poradkyních rodiče oceňují nejvíce, že umějí komunikovat
s dítětem a jejich trpělivost a znalosti „jsou milé, umí
to s dětmi (…), jsme spokojeni“, „umí poradit“,
„znalosti o vývoji dítěte, ví, jak to půjde dál“.

K největším očekáváním patří právě získání odborných
rad a informací, nápadů na činnosti a zapůjčování
pomůcek: „získáváme inspiraci, nápady, umíme si kupovat nové pomůcky …“ „… největší pomoc pro nás
byla hlavně na začátku, kdy jsme neměli žádné informace“.
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Ohlasy z rodin
Vážená paní Kolínková,
moc a moc jsem Vám všem ze Střediska pro ranou
péči, chtěla poděkovat za práci a rozvoj Bohouška
a rady pro nás, které byli, nesmírně důležité. Velmi si
vážím práce, kterou děláte pro lidi, kteří mají postižené
děti. Já jsem měla to štěstí, že jsem Vás poznala, ale
každý to štěstí nemá. Přeji Vám všem, hodně úspěchu
ve vaší práci a pevné nervy, protože ta práce není
vůbec jednoduchá.
S úctou Marta Poláčková a Bohoušek
V roce 2008 se nám narodil zrakově postižený syn
Marek. Už v porodnici jsem dostala kontakt na
Středisko rané péče pro zrakové a kombinované vady,
o kterém jsem nevěděla vůbec nic. Záhy po příchodu
domů jsem tam zavolala a domluvila se na spolupráci.
Od první návštěvy ve středisku nedám na toto zařízení
pomáhající postiženým dětem a jejich rodičům dopustit.
Díky “tetám” ve středisku jsme udělali ohromný
kus práce ať po zrakové nebo mentální stránce.
Oceňuji práci všech pracovnic, v našem případě paní
M. Bartošovou, která k nám docházela domů každý
měsíc. Nejen, že nám přinášela k půjčení různé pomůcky
a hračky a dávala tipy na různé aktivity vhodné pro
naše handicapované dítě, ale zároveň kdykoli jsme měli
nějaký problém, snažila se nám ho pomoci vyřešit
ku prospěchu celé naší rodiny.
Se střediskem jsme také byli na pobytu v Holenském
Dvoře, kde jsem načerpala spoustu inspirace, jak
s dítětem nejen pracovat, ale i hrát si.
Skvělé byly i semináře na různá témata s pozvaným
hostem, který v závěru odpovídal na dotazy přítomných
rodičů. Také konající se setkání rodičů a dětí v různých
ročních obdobích byla super. Tedy alespoň my ten
pocit máme.
Všechno bylo milé a příjemné, jen to hrozně rychle
uteklo, i tak, že jsme byli “členy” sedm let. Teď v dubnu
jsme se rozloučili, bude se nám stýskat, ale musíme
pokračovat dále. Všem mnohokrát za vše děkuji.

Vážený kolektive
„Střediska pro ranou péči v Plzni“,
včera u nás doma proběhla (bohužel) poslední
konzultace. Sedm let uteklo jako voda, ani se nám
nechtělo uvěřit, že už k nám jezdíte tak dlouho.
Pokud se do rodiny narodí dítě s postižením, je to
obrovský šok, který má různé fáze. Nejdříve máte
pocit, že se všichni spletli a že jim ukážete, jak to vaše
děťátko zvládne, pak bojujete (cvičíte, zkoušíte
alternativní léčby atd) a postupem času zjistíte,
že i s děťátkem s postižením se dá žít naplno, i když
občas trochu složitěji. Těmito fázemi vás provází
spousta lidí, od lékařů, fyzioterapeutů až po psycholo
gy. Spousta z nich jsou lidé bez jakékoliv empatie
a místo, aby pomáhali tak vás v tom boji neustále
sráží. A v tom vám vaše skvělá paní psycholožka řekne
o organizaci, která rodinám pomáhá a radí jak s dětma
pracovat a nejen, že je to bezplatná služba, ale
dokonce přijedou až k vám domů. Nejdřív jsem nevěděla
co od toho čekat, ale postupem času jsem zjistila, jak
nedocenitelná tato služba je. Jak pracovnice rané péče
krásně přistupují k dětem, jak je berou takové jaké jsou
(najednou nemusíte nic vysvětlovat), jak perfektně
dokážou odhadnout, co vaše dítě zrovna potřebuje
a také v neposlední řadě mají spoustu empatie, nehodnotí, ale dokážou povzbudit, což je pro rodiče strašně
důležité. Při jejich návštěvě si vždy vydechnete, protože
oni „to“ znají a nebudou vás do ničeho tlačit, ale jemně
nabídnou pomůcku, postup či radu a postupem času
vám dokonce dokážou, že vaše dítě je toho schopné
zvládnout víc než jste si i vy mysleli.
Moc celému kolektivu děkujeme za obrovskou pomoc
při práci, za pomůcky, rady, ale taky v neposlední řadě
za krásný přístup jak k dětem, tak k rodičům.
Patří Vám všem obrovské díky, nikdy nebudu moc dost
ocenit to co jste pro Davídka a hlavně pro mne jako pro
matku udělali.
Přejeme Vám spoustu dalších let a hlavně co nejméně
bojů o peníze.
Petra Grebeňová

Horníková Irena
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Projekty v roce 2014
Projekt „Přijedeme až k Vám VI“
realizovaný s pomocí nadačního
příspěvku Nadačního fondu Českého
rozhlasu – sbírka Světluška
ve výši 250 000 Kč.
Cílem projektu bylo poskytovat komplexní program
stimulace zraku rodinám s dětmi se zrakovým
postižením v domácím prostředí. Aktivity jsou zaměřeny
na rozvíjení zraku a hmatu dětí s těžkým zrakovým
postižením a na poradenství jejich rodičům v Plzeňském
a Karlovarském kraji.

Projekt „Díváme se společně III.“
realizovaný s pomocí nadačního
příspěvku Nadace Leontinka
ve výši 30 000 Kč.
Poskytnuté finanční prostředky byly použity k zakou
pení speciálních testů a pomůcek potřebných ke zjiš
tění zrakových funkcí u dětí v raném věku.
Projekt na vybavení místnosti
pro konzultace k rozvoji zrakového
vnímání podpořený z programu
Výboru dobré vůle
– Nadace Olgy Havlové nadačním
příspěvkem ve výši 21 296 Kč.

Projekt „Auto není cíl, ale nezbytný
prostředek“ realizovaný
prostřednictvím Nadace Leontinka
Projekt je určen na pokrytí nákladů spojených
s provozem služebních automobilů.
Nadační příspěvky: 2013/2014 – 50 000 Kč,
2014/2015 – 50 000 Kč.

Projekt „Svítání“ realizovaný
prostřednictvím Nadace Leontinka.
Nadace Leontinka podporuje terénní práci služby raná
péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR.
Od roku 2009 má naše středisko zapůjčen osobní
automobil a umožňuje tak poradkyním rané péče
poskytovat službu v domácím prostředí. Zapůjčením
vozidla je tedy přímo podporován terénní charakter
služby. V roce 2014 bylo tímto automobilem v rámci
služby ujeto 12 880 km.
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Hospodaření společnosti
Výnosy 2014
Dotace MPSV

částka v Kč
1 967 600,00

Dotace Karlovarkého kraje

119 000,00

Dotace měst a obcí

139 692,03

Příspěvky od nadací

348 967,93

Příspěvky od FO a PO

57 299,00

Tržby z prodeje služeb

47 910,00

Ostatní výnosy

41 367,00

Úroky
Celkem
Výsledek hopodaření

698,57
2 722 534,53
45 090,01

Náklady 2014

částka v Kč

Spotřeba materiálu

211 970,59

Spotřeba energie

47 920,00

Opravy a údržba

68 281,45

Cestovné

22 711,00

Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravontí
pojištění

242 236,48
1 528 687,00
503 595,00

Daně a poplatky

10 256,00

Ostaní náklady

28 787,00

Poskytnuté příspěvky
Odpisy
Mzda ředitele
Odměny členů správní rady
Odměny členů dozorčí rady
Celkem

1 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
2 677 444,52
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Účetní závěrka
Zde uvádíme vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz zisku a ztrát
a příloha k účetní závěrce je součástí výroční zprávy, která je zveřejněná ve sbírce listin vedené příslušným
rejstříkovým soudem.

Aktiva 2014
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

částka v Kč
0,00
1 466 858,37

Poskytnuté provozní zálohy

52 670,00

Pokladna

26 608,00

Účty v bankách
Náklady příštích období
Celkem

Pasiva 2014
Vlastní jmění

653 125,91
21 530,00
2 220 792,28

částka v Kč
1 466 858,37

Výsledky hospodaření

304 558,45

Závazky - zaměstnanci, instituce

225 867,00

Jiné pohledávky a závazky
Výnosy příštích období
Celkem

77 057,39
146 451,07
2 220 792,28
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2014 podpořili.

Nadace

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nadační fond Českého rozhlasu – sbírka Světluška
Projekt „Přijedeme až k Vám VI“ - 250 000 Kč.

Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Kraje
Karlovarský kraj
Magistrát města Plzně
Odbor sociálních věcí
Úřad městského obvodu Plzeň 1
Úřad městského obvodu Plzeň 2
Úřad městského obvodu Plzeň 3
Úřad městského obvodu Plzeň 4
Města a obce
Město Habartov
Město Horažďovice
Město Horšovský Týn
Město Hrádek
Město Klatovy
Město Toužim
Městys Chodová Planá
Obec Ejpovice
Obec Losiná
Obec Nová Ves
Obec Staré Sedliště
Obec Staré Sedlo u Tachova
Obec Tymákov
Obec Vejprnice

Nadace Leontinka
Projekt „Svítání“ – zapůjčení automobilu Škoda Fabia
combi.
Projekt „Auto není cíl, ale nezbytný prostředek“ 50 000 Kč a 50 000 Kč.
Projekt „Díváme se společně III.“ – 30 000 Kč.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Projekt na vybavení místnosti pro konzultace k rozvoji
zrakového vnímání – 21 296 Kč.
Firmy a organizace
Citroën Česká republika s.r.o.
Metro company s.r.o.
Rizzo Associates Czech, a. s.
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
PilsFree, o.s.
pvatelier.cz
Individuální dárci
pan Zdeněk Hukr
Rodina Hrdých
Dále děkujeme za spolupráci a podporu
Doc. MUDr. Jiří Dort Ph.D.
MUDr. Eva Dortová
Krista Hemzáčková
MUDr. Johana Maříková
MUDr. Anna Topinková
MUDr. Zdeňka Růžičková
MUDr. František Matuška
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Konzultace v rodinách
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Zpráva auditora
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Zpráva auditora
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www.ranapece.eu/plzen
Číslo účtu: 240 903 241/0300

